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Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 
Aanleiding 
Aan de zuidzijde van de kern Bunschoten-Spakenburg wordt bedrijventerrein Haarbrug-Zuid ontwikkeld. Om 
Haarbrug-Zuid ook voor (brom)fietsers en voetgangers te ontsluiten wil de gemeente Bunschoten een 
langzaamverkeerverbinding realiseren vanaf het kruispunt N199-N414 richting het bedrijventerrein. Op de 
kruising met de N199-N414 is op dit moment echter maar een beperkt aantal fiets- en voetgangersoversteken 
aanwezig. Om te zorgen dat de nieuwe langzaam verkeerverbinding vanuit alle richtingen bereikt kan worden 
dienen er extra oversteekvoorzieningen te worden gerealiseerd. 
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Essentie / samenvatting: 

Wij hebben het volgende besloten: 

 in te stemmen met de aanleg van een extra fiets- en voetgangersoversteek op de zuidelijke tak en een extra 
voetgangersoversteek op de oostelijke tak van de kruising N199-N414 onder de voorwaarde dat het 
naastgelegen bedrijf Voestalpine-Polynorm zijn opstelterrein aanpast (voor het ontwerp zie bijlage 1); 

 de oorspronkelijk in 2018 geplande vervanging van de verkeerslichten op de kruising N199-N414 
tegelijkertijd te laten plaatsvinden met de aanleg van de extra fiets- en voetgangersoversteken in 2017. 

 
Voestalpine-Polynorm heeft een eigen aansluiting op de kruising N199-N414 (oostelijke tak). Bij de ingang van 
het terrein van Polynorm bevindt zich een slagboom. Bevoorradingsverkeer moet wachten voor deze slagboom 
om het terrein op te kunnen rijden. Wanneer meerdere vrachtwagens zich tegelijkertijd bij de slagboom melden 
ontstaat er een wachtrij die kan terugslaan tot op de kruising N199-N414. Dit is uit het oogpunt van doorstroming 
en verkeersveiligheid ongewenst, zeker nu de oostelijke tak van de kruising voorzien wordt van een 
voetgangersoversteek.   
 
In overleg met de gemeente en provincie heeft Polynorm een plan ontwikkeld voor een nieuw opstelterrein ten 
oosten van de kruising. Dit opstelterrein moet plaats bieden aan meerdere vrachtwagens waardoor wachtrijen tot 
op het kruispunt N199-N414 tot het verleden gaan behoren. Zie bijlage 2 voor het ontwerp. Er wordt naar 
gestreefd realisatie van het opstelterrein tegelijkertijd met de realisatie van de langzaamverkeerroute te laten 
plaatsvinden. Moederbedrijf Voestalpine moet nog wel formeel instemmen met de benodigde investering. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

 Verbetering van de bereikbaarheid van bedrijventerrein Haarbrug-Zuid voor fietsers en voetgangers. 

 Waarborgen van de veiligheid voor overstekende fietsers en voetgangers op de kruising N199-N414. 
 
Financiële consequenties 

De realisatiekosten van de extra fiets- en voetgangersoversteken en de aansluiting daarvan op de 
langzaamverkeerverbinding binnen het beheer- en eigendomsgebied van de provincie worden geraamd op          
€ 88.000,- (afgerond). De afkoopsom voor de extra beheer- en onderhoudskosten voor deze maatregelen voor 
een periode van 20 jaar wordt geraamd op € 89.000,-. Daarnaast zijn er extra kosten verbonden aan de eerdere 
vervanging van de verkeerslichten; de kosten die hiermee samenhangen worden geraamd op € 9.000,-. De totale 
kosten voor de maatregelen binnen het beheer- en eigendomsgebied van de provincie bedragen hiermee            
€ 186.000,-.  Alle bedragen zijn exclusief BTW. 
 
Conform het ‘veroorzakerprincipe’ komen bovenstaande kosten in principe geheel voor rekening van de 
gemeente Bunschoten. Wij zijn echter voornemens om in het kader van het Actieplan Fiets en Veiligheid 
maximaal 50 % van de totale kosten te dragen. Deze financiële bijdrage zal tezamen met de bijdragen aan 
andere fiets- en verkeersveiligheidsprojecten in Bunschoten worden opgenomen in een Uitvoeringsovereenkomst 
die later dit jaar wordt gesloten. De provincie zal in het kader van het Actieplan Fiets en Veiligheid overigens ook 
bijdragen in de aanlegkosten van de langzaamverkeerverbinding zelf tussen de kruising N199-N414 en Haarbrug-
Zuid. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

De gemeente Bunschoten is per brief op de hoogte gesteld van ons besluit (zij bijgevoegde kopie). De aanleg van 
de extra fiets- en voetgangersoversteken en vervanging van de verkeerslichten op de kruising N199-N414 zullen 
in 2017 plaatsvinden. Uitvoering vindt plaats onder regie van de provincie. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
De voorzitter,  
 
 
 
De secretaris,  
 
 
 
  



 

  

 

Bijlage 1: Voorlopig ontwerp extra fiets- en voetgangersoversteken N199-N414 

 
 
 
  

(Brom)fiets- en voetpad en watergang worden nog iets 
aangepast i.v.m. opstelterrein Polynorm (zie bijlage 2) 

Nieuwe fiets- en voetgangersoversteek zuidelijke tak 

Op deze tekening is nog een voetgangersoversteek op de 
westelijke tak ingetekend. Deze zal niet worden 
gerealiseerd. De bestaande fietsoversteek blijft in stand. 

Bestaande fiets- en voetgangersoversteek noordelijke tak 

Nieuwe voetgangersoversteek oostelijke tak 



 

  

 

Bijlage 2: Voorlopig ontwerp opstelterrein Polynorm 

 
 
 
 


